كيف أعرف إذا كان ينبغي علي طلب مراجعة مكتبية؟
☐ هل راجعت األمثلة أدناه؟
☐ هل ناقشت شواغلك مع عامل المعونة المؤقتة ()TA؟
إذا أجبت "بنعم" لكال السؤالين أعاله وال يزال لديك أسئلة حول الدفعات الممررة أو دفعة اإلعالة الزائدة التراكمية ،فعليك طلب مراجعة مكتبية.

أمثلة
الدفعات الممررة
مثال  :1لدى جوي جونسون طفل واحد يقل عمرة عن  21عا ًما في ملف معونة مؤقتة خاصة به .لدى جوي أمر إلعالة الطفل يتم تحصيله عن طريق وحدة
تحصيل اإلعالة التي تتطلب الوالد(ة) غير الحاضن لدفع التزام اإلعالة الحالي قدره  250دوالر شهريًا .دفع الوالد(ة) غير الحاضن المبلغ  250دوالر
بالكامل للشهر .يحق ألسرة جوي الحصول على دفعة ممررة قدرها  100دوالر.
دوالرا فقط من اإلعالة الحالية للشهر .ألن الدفعة
مثال  :2وقع والد(ة) الطفل جوي جونسون غير الحاضن (انظر المثال  )1في ظروف صعبة ودفع 75
ً
الممررة ال يمكن أن تزيد عن تحصيل اإلعالة الحالي الشهري ،فيحق ألسرة جوي الحصول على دفعة ممررة قدرها  75دوالر.
مثال  :3يواصل والد(ة) الطفل جوي جونسون غير الحاضن (انظر المثال  )1في المعاناة من صعوبات مالية ،لذلك لم يدفع أي إعالة حالية ( 0دوالر)
للشهر .بسبب عدم تحصيل أي إعالة حالية خالل الشهر ،فال يحق ألسرة جوي الحصول على دفعة ممررة.
مثال  :4لدى كوري ديفيس ملف معونة مؤقتة تشمل طفلين يقل عمرهما هن  21عا ًما .لدى الطفلين نفس الوالد(ة) غير الحاضن .لدى كوري أمر إلعالة
الطفل يتم تحصيله عن طريق وحدة تحصيل اإلعالة التي تتطلب الوالد(ة) غير الحاضن لدفع التزام اإلعالة الحالي قدره  300دوالر شهريًا .دفع الوالد(ة) غير
الحاضن المبلغ  300دوالر بالكامل للشهر .يحق ألسرة كوري الحصول على دفعة ممررة قدرها  200دوالر.
مثال  :5لدى ماري مارتن ملف معونة مؤقتة تشمل طفلين يقل عمرهما عن  21عا ًما في ملف المعونة المؤقتة الخاص بها .لدى الطفلين والد(ة) غير
حاضن مختلف .هناك أمران لتحصيل إعالة الطفل عن طريق وحدة تحصيل اإلعالة وحسابين إلعالة الطفل .يتم تحصيل مبلغ  100دوالر للشهر على
دوالرا للشهر على حساب الطفل الثاني .ألن الدفعة الممررة ال يمكن أن تزيد عن تحصيل اإلعالة الحالي
حساب الطفل األول .يتم تحصيل مبلغ 25
ً
الشهري ،فيحق ألسرة كاري الحصول على دفعة ممررة قدرها  125دوالر.
مثال  :6لدى سمير صبري ملف معونة مؤقتة تشمل طفلين يقل عمرهما عن  21عا ًما في ملف المعونة المؤقتة الخاص به .لدى الطفلين والد(ة) غير حاضن
مختلف .هناك أمران لتحصيل إعالة الطفل عن طريق وحدة تحصيل اإلعالة وحسابين إلعالة الطفل .يتم تحصيل مبلغ  300دوالر للشهر على حساب الطفل
األول .يتم تحصيل مبلغ  0دوالر للشهر على حساب الطفل الثاني .يحق ألسرة سمير الحصول على دفعة ممررة قدرها  200دوالر.
مثال  :7لدى ديالن سميث ملف معونة مؤقتة تشمل طفلين يقل عمرهما عن  21عا ًما .لدى الطفلين والد(ة) غير حاضن مختلف .هناك أمران لتحصيل
إعالة الطفل عن طريق وحدة تحصيل اإلعالة وحسابين إلعالة الطفل .يتم تحصيل مبلغ  150دوالر للشهر على حساب الطفل األول .يتم تحصيل مبلغ
 100دوالر للشهر على حساب الطفل الثاني .يحق ألسرة ديالن الحصول على دفعة ممررة قدرها  200دوالر.
مثال  :8لدى لورا ساتو ملف معونة مؤقتة تشمل طفلين يقل عمرهما عن  21عا ًما .لدى الطفلين والد(ة) غير حاضن مختلف .هناك أمر واحد لتحصيل إعالة
الطفل عن طريق وحدة تحصيل اإلعالة وحساب واحد إلعالة الطفل .يُطلب من الوالد(ة) غير الحاضن دفع التزام اإلعالة الحالي وقدره  400دوالر شهريًا
ودفع  400دوالر بالكامل للشهر .يحق ألسرة لورا الحصول على دفعة ممررة قدرها  200دوالر.
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دفعات اإلعالة الزائدة التراكمية
مثال  :1لم تعد أسرة داكوتا تايلور مؤهلة للمعونة المؤقتة .إن إجمالي المساعدة غير المسددة لكل الفترات التي تلقت فيها األسرة معونة مؤقتة هو 7,200
دوالر .تلقى داكوتا دفعة اإلعالة الزائدة فقط في حالة تحصيل مبلغ أكبر من  7,200دوالر كإعالة (أو عن طريق طرق تعويضات أخرى مثل تعويض
اليانصيب أو استرداد االمتيازات) .ألن إجمالي مبلغ تحصيالت اإلعانة المعين هو  7,500دوالر ،فيحق ألسرة داكوتا الحصول على دفعة إعانة زائدة
تراكمية قدرها  300دوالر.
مثال  :2لم تعد أسرة كاي غرين مؤهلة للمعونة المؤقتة .إن إجمالي المساعدة غير المسددة لكل الفترات التي تلقت فيها األسرة معونة مؤقتة هو 10,200
دوالر .من هذا المبلغ ،تم دفع  9,000دوالر للمالك الخاص بكاي وتم دفع  1,200دوالر مباشرة ً ألسرة كاي .إن إجمالي مبلغ تحصيالت اإلعانة المعين
هو  9,500دوالر .ال يحق ألسرة كاي الحصول على أي دفعات إعانة زائدة تراكمية.
الفترات الزمنية للمراجعة المكتبية
مثال  :1طلب باركر بوجارت مراجعة مكتبية يوم  23أكتوبر/تشرين األول  2020ألن باركر يرى أن الدفعة الممررة المدفوعة في سبتمبر/أيلول
 2019كانت صغيرة جدًا .إن باركر مؤهل للحصول على مراجعة مكتبية منذ إجراء الدفعة المعنية قبل  23أكتوبر/تشرين األول  2020وفي 1
يناير/كانون الثاني  2019أو بعده.
مثال  :2طلب كاميرون باكال مراجعة مكتبية في  12يونيو/حزيران  2020بسبب عدم دفع دفعة ممررة لشهر مايو/أيار  .2020إن هذه الدفعة ليست
متوفرة اآلن على بطاقة تحويل المنافع اإللكترونية ( )EBTالخاصة بكاميرون (والتي تُعرف أيضًا ببطاقة تعريف المزايا المشتركة) .ومع ذلك ،يجب
ترحيلها لبطاقة تحويل المنافع اإللكترونية بحلول  20يونيو/حزيران  .2020هذا ألن الدفعات الممررة يجب إصدارها بحلول اليوم العشرين من كل شهر.
قد يطلب كاميرون مراجعة مكتبية إذا لم يتم ترحيل الدفعة الممررة إلى بطاقة تحويل المنافع اإللكترونية بحلول  21يونيو/حزيران ولكن من المحتمل أن
يتلقى كاميرون ردًا سريعًا من خالل التواصل مع عامل المعونة المؤقتة.
مثال  :3طلب لوجان لي مراجعة مكتبية يوم  27ديسمبر/كانون األول  2020ألنه يعتقد أن المنطقة تحتفظ بإعالة أكثر من اإلعالة التي يستلمها لوجان في
المعونة المؤقتة .إن آخر دفعة مستلمة على حساب إعالة الطفل الخاص بلوجان تم استالمها في فبراير/شباط  .2020إن لوجان مؤهل للحصول على
مراجعة مكتبية لدفعة اإلعالة الزائدة التراكمية ألن دفعة إعالة الطفل تم دفعها قبل  27ديسمبر/كانون األول  2020وفي  1يناير/كانون الثاني  2019أو
بعده.
مثال  :4طلبت تريسي تايسون مراجعة مكتبية يوم  31يناير/كانون الثاني  2020ألن تريسي تعتقد أن المنطقة تحتفظ بإعالة أكثر من اإلعالة التي تستلمها
تريسي في المعونة المؤقتة .إن آخر دفعة مستلمة على حساب إعالة الطفل الخاص بتريسي تم استالمها في أكتوبر/تشرين األول  .2018إن تريسي غير
مؤهلة للحصول على مراجعة مكتبية لدفعة اإلعالة الزائدة التراكمية ألن دفعة إعالة الطفل لم يتم دفعها في  1يناير/كانون الثاني  2019أو بعدة وقبل 31
يناير/كانون الثاني .2020
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